BU ÇELİŞKİ HALKA DE İL
BUR UVAZİYE HİZMET EDER
burjuva edeb�yatını ve akıllı
solculuk da kend�
meşreb�ne uygun
olarak akıllı
solculuğun
edeb�yatını
yapar. Ve elbette
�deolej�k gıdasını
düzenden,
burjuvaz� ve
küçük burjuvaz�den alan akıllı
solculuğun
edeb�yatla da
halka olumlu
anlamda b�r şey
sunması, vereb�lmes� mümkün
değ�ld�r. K�me ve
neye h�zmet
ett�ğ� de sır
değ�ld�r şüphes�z...
Ş��r�, anısı,
denemes�,
öyküsü ve
romanıyla... bu
böyled�r. Halka,
halkın hayatı ve
kavgasına güç
katab�lecek h�ç
b�r şey veremezler. ÖDP'l�ler�n B�r Gün gazetes�n�n
Devr�mc� edeb�yat halk, �ç�nd�r ve de ve gene aynı çevren�n çıkardığı
devr�mc�ler�n �ş�d�r. Söz konusu olan "edeb�yat derg�s�" BAVUL'un yayın
edeb�yatsa hayatın her alanında
kurulu üyel�ğ�n� yapan Barış İnce'n�n
olduğu g�b� edeb�yatta da herkes
Can yayınları'ndan çıkan Çel�şk�
kend� �ş�n� yapar. Devr�mc�, devr�m- �s�ml� romanı, bu gerçeğ� b�r kez
c�l�ğ�n�n gereğ� ve yansıması olarak daha kanıtlamıştır. Çel�şk�'ye roman
devr�mc� edeb�yatını; burjuvaz�
den�leb�l�r m� tartışılır... Ama
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konumuz bu değ�l. Gene de bu
konuda kısaca şunu söyleyeb�l�r�z;
bç�m�nden z�yade anlattıklarıyla,
halka sunduklarıyla (!) , yan� özü
�t�bar�yle Çel�şk�, Ba rış İnce'n�n
BAVUL derg�s�ndek� yazıların dan
farksız. Bu yazıların b�raz daha
kurgulu ve uzatılmış hal� den�leb�l�r.
Tavır derg�s�n�n N�san -2017 sayısındak� Edeb�yat Derg�c�l�ğ� başlıklı
yazı Barış İnce'ler�n Bavul derg�s�n�
de kapsayan popüler edeb�yat
derg�ler�n� ele alıyordu. Şöyle
denm�şt� yazının b�r yer�nde: "(...)
Ortaya konulan ürünlerde açık ya da
g�zl� da�ma b�r melankol� hal� hak�m.
Muhal�f b�r d�l kullanılsa da, yazılan
yazılar bu amaçla kend�n� �fade etse
de, bu gerçekl�k değ�şm�yor. Okur,
�l�şk� kurduğu met�nle beraber, akt�f
b�r düşünmeye, harekete geçmeye
sevk ed�lm�yor. Tam ters�ne met�nlerde saklı olan durağanlık, �dd�asızlık okuru �y�den �y�ye ed�lgenleşt�r�yor. Kasvet ve hüzün, hayatın
anlamsızlığı ve değ�şmezl�ğ�, yarına
da�r umut yer�ne karamsarlığı
büyüten b�r geçm�ş özlem� �şlen�yor
çoğunlukla(...)" Barış İnce'n�n
Çel�şk�'s�ne da�r söyleyeceler�m�z�n
b�r bakıma özet� sayılır bunlar.
Çünkü, ded�ğ�m�z g�b� öz aynı...
Romanda Barış İnce Ege-İzm�r'de b�r
sah�l kasabasında geçen kurmaca
b�r h�kaye anlatıyor. Ama anılardan
ve tanık olduklarından, gözlemler�nden yararlandığını da anlıyoruz.Kahraman onyed� yaşında b�r genç. Adı
yok Ama hayal� b�r arkadaşı var,
sınıf arkadaşı savaş... O, Savaş'ın

ters�... Her konuda bu böyle. İs�m
meseles� de böyle olab�l�r pektab�.
K�tap boyunca o ve hayal� arkadaşının tartışmalarını, b�r�n�n söyled�ğ�
şey karşısında d�ğer�n�n tam ters�n�
savunması, rekabetler�n� ve bunlarla
�lerleyen yaşadıkları (ya da yaşamadıkları) b�r macerayı okuyoruz.

"erdeml�" saydıklarıyla...
"Kararımı verd�m, artık kaçak hayatı
yaşıyoruz sen�nle. Bu b�ze göklerden gelen b�r paye... Toplantılarda
kavramları anlamıyoruz d�ye gülecek, alay edecek k�mse yok... Emre
ab� ve Pel�n abla'ya kend�m�z� kabul
ett�receğ�z d�ye ortamın maymunu
olmayacağız... Kaçacağız b�z.
Kuralları kend�m�z bel�rler�z! Gülünecek b�r� varsa ona da b�z güler�z."
(sayfa 62)

Barış İnce onyed� yaşında ş�zofren
b�r genc�n yaşadıkları (ya da yaşamadıkları), söyled�kler� (ya da
söylemed�kler�), tanıştığı (ya da
tanışmadığı) �nsanlarla kurduğu
�l�şk�ler üzer�nden mutsuz, hasta, �ç Böyle konuşturuyor Barış İnce
çel�şk�lerle dolu, arayış �çer�s�nde ve onyed� yaşındak� ş�zofren genc�n�.
de çares�z b�r t�p ç�z�yor...
Onun hayal� arkadaşı Savaş'a da
k�m� ters� şeyler söyletse de
Elbette bu terc�h ! ş�zofren genç
kafasındak�ler� dökmüş oluyor
üzer�nden, h�kayen�n geçt�ğ� 90'lı
amacına uygun olarak. Nasılmış
yılların son günler�ndek� s�yas� ve
devr�mc� ab�ler, ablalar? Onyed�
toplumsal atmosferde gençl�ğ�n ve yaşındak� gençler� ortam maymunuhalkın �ç�nde bulunduğu ruh hal�n�
na çev�rm�şlerm�ş. Güler, aşağılar,
"yansıtmaya" çalışıyor. Doğrualay ederlerm�ş gençlerle... Dahası
ya-yanlışa karar veremeyen, h�ç b�r da var bu devr�mc�ler özgürlük ve
şeye �nanmayan, güven sorunu
dünyayı değ�şt�rme mücadeles�n�
yaşayan, �ç�nde bulunduğu koşullar- kend� tekeller�nde gören, başkasıdan mutsuz ve rahatsız olan ama
nın düşünceler�n� önemsemeyen
onu değ�şt�recek güce ve �dd�aya
t�plerm�ş. Böyle b�r "devr�mc�" ve
sah�p olmayan, hep b�r �ç çatışma
"devr�mc� �l�şk�" model� sunuyor
yaşayan ama yaşadığı çel�şk� ve
Barış İnce.
çatışmaları kend� yararına b�r
sonuca bağlayamayan... b�r "gerçek- B�r başka örnek; "Mustafa ab�" ...
l�k" ç�z�yor. Yan� aslında; öykündüğü, Bakın nasıl b�r�ym�ş Mustafa ab� ?
bar�z şek�lde takl�t ett�ğ� yılğın-yor- (...) 12 Eylül önces� ün�vers�tede
ğun küçük burjuva yazarlar g�b�
solculara karışmış ama Kanter
Barış İnce de kend� ruh haller�n�,
karakolu'nda b�r haftalık zorunlu
genel ve toplumsal b�r gerçekl�k
m�saf�rl�kten çabuk topuklamış b�r
olarak sunma derd�n de. Çözüm mü? t�caret meraklısıydı. Annes�n�n
Elbette yok öyle b�r şey.
der�nl�ğ�n�n yanında düşünsel ve
ahlak� sığlığıyla oluşturduğu çel�şk�,
İdeolej�k gıdasını burjuva �deolej�yaşına göre fazlasıyla çocuksu
s�nden alan, edeb�yatta da burjuhayaller� tam b�r komed� malzemeva-küçük burjuva edeb�yatçıların
s�..." (sayfa:46) Nedense bu sefer
peş�ne takılan akıllı solcuların
de b�r gözaltıya devr�mc�l�kten
yapacağı en karakter�st�k şeylerden cayan, parayı bulma derd�nde,
b�r� elbettek� devr�mc�l�ğe ve
kafaca da yüzeysel-boş b�r t�p ç�zm�ş
devr�mc� değerlere saldırmak
Barış İnce. Olumlu yanları olan h�ç
olacaktır. K� 12 Eylül'den bu yana
m� devr�mc� yok acaba?
bolca örneğ� yaratıldı bunun. Barış
İnce de bu yanıyla gereken� yapmış. Var! Ama Barı İnce'n�n olumluluktan
Hem ç�zd�ğ� olumsuz devr�mc�
anladığı da aslında devr�mc�l�kle
t�pler�yle hem de hak verd�ğ�,
alakası olmayan yılğınlık... Ve sınıf

k�n�n�n körelmes�nden, "ehl�leşmekten", mücadeley� b�r akıp b�r kenara
çek�lmekten başka b�r şey değ�l.
Daha sı Barış İnce, kat�llerden ve
�şkencec�lerden hesap sormamayı,
adalet� sağlamamayı "erdeml�" b�r
tutum d�ye sunuyor b�ze. B�r d�ğer
esk� devr�mc� "zamansız Met�n ab�"
şunları d�yor mesela:
"Ben� üzen çok şey var paşam. Bu
dünya başlı başına üzüyor ben�.
Başarısızlıklarımız üzüyor. Özgürlüğe ve eş�tl�ğe uzansak yakalıyab�lecek kadar yaklaşmışken yaptıklarımız ve yapmadıklarımız üzüyor...
Yıllarca hücrede kalmak ve h�ç
geçmeyen zaman... Ş�md� buralarda
�nz�vada b�r yaşam... Üstel�k değ�şt�remed�ğ�m�z bu yaşam b�z� ehl�leşt�r�yor." (sayfa: 80-81)
B�raz daha yakından tanıyalım
zamansız Met� ab�'y�... "Sonradan
ağzından yavaş yavaş alab�ld�k k�
zamansız Met�n ab�'n�n aslında b�r
h�kayes� vardı. 90'ların ortasında ve
sonunda bu h�kayelerle çok sık
karşılaşılırdı. Çünkü 1980 Darbes�
sonrasındak� yaklaşık on yıllık zulüm
dönem� geç�ld�ğ�nde 89 aﬀıyla pek
çok s�yas� tutuklu tahl�ye ed�lm�şt�.
Bu �nsanlar hürlüğün �lk yıllarında
yen� b�r hayata alışmaya çalışmıştı.
Sonrasında gördükler� gördükler�
yepyen� zaman, başarısızlık duyğusu
ve kötü anılarla b�rleş�p yen�lğ�
öyküler� açığa çıkmıştı. Zamansız
Met�n ab�'n�mk� daha vah�m b�r
h�kayeyd�. İşkenceye dayanamayıp
arkadaşının adını söylem�şt�. Uzun
süre hücrede bunun �ç muhasebes�yle vakt�n� geç�rm�şt�. Ne kadar
geç�reb�ld�yse artık...
'İşkencec�lerden b�r�n� bulup yok
etmey� düşünmed�n m�?'Düşündüm
ama alınacak b�reysel b�r �nt�kamın
ne kadar faydası olurdu? B�ze bunu
b�r k�ş� yapmadı. Teşk�latlandırılmış
b�r z�hn�yet s�stem yaptı. Tüm
bunları ortadan kaldırmadıkça
yüreğ�m soğumazdı.' 'Sen�n
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kadar erdeml� düşüneb�l�r m�y�z
b�lm�yorum.' (...)" (Syf: 81-82)

�lerlet�c� olduğu hep muammadır.
(...) İnsan� yaşatmak �ç�n yarattığımız en güzel ve en kolekt�f f�k�rler�n
ölüme sıkışıp kalması ne kadar
çel�şk�l�. (...) Öneml� olan kavgada
dah� et�k olandan şaşmamak ve
�deallere kara çalmamak. (...)" (syf:
89)

doğru cesur b�r bakış da yok .
Olmaz da zaten... Çünkü söz konusu
olan Barış İnce'ler olduğunda
"Erdeml� düşünen" Zamansız Met�n
dünden bugüne ya da bugünden
Ab� böyle b�r� �şte... İşkencede
düne cesur b�r bakış, c�dd� b�r
sonuna kadar d�renmem�ş, çözülözeleşt�r�y� gerekt�recekt�r. Bunu
müş. Arkadaşının adını verm�ş...
yapamaz Barış İncde'ler... K�tapta o
Sonrası da anlattığı g�b�... Barış
dönem�n Faz�let part�s�'ne onun
İnce, akıllı solculuğun (-bugün
üzer�nden düzen �slamcılığına ve
parçası olduğu ÖDP-DY s�yaset�n�)
Görev�n� yer�ne get�rm�ş Barış İnce.
tab�� k� bugüne, bugünkü �kt�dara
12 Eylül yen�lğ�s�n�, Mamak'tak�
Halkların, tepeden tırnağa s�lahlı
dönük göndermeler, eleşt�r�ler var.
tesl�m�yet� ve yılğınlığı, 90'larınj
emperyal�zme ve faş�zme karşı
Heps� bu... Ne yapıyordu o dönem
başındak� ruh hal�n� anlatıyor
s�laha sarılması gereks�zm�ş,
ÖDP'l�ler? La�kl�k savunuculuğu "Ne
aslında Mmaklaşmanın m�marların- hataymış, "et�k" olandan şaşmakŞer�at Ne Darbe" pol�t�kalarıyla (!)
dan ne fördüyse onu anlatıyor.
mış... Çel�şk�ym�ş bu... İdeallere kara
"aşkın ve devr�m�n part�s�" olarak
N�ye hesap sormamışlar �şkenc�ler- çalmakmış ... Ne yapmalıymış
MGK solculuğu yapıyorlardı.
den? Çünkü bu "b�reysel �nt�kam"
halklar? Doğru olan, halkların
Devr�mc�ler�n tasf�yes� �ç�n de her
oluyormuş. Geçm�şten günümüze
"akıllı" olup , "her türlü ş�ddete
alanda canhıraş çalışıyorlardı.
artık kabak tadı verm�ş pas�f�st b�r
karşı olup" emperyal�zm ve faş�zm
demoğoj�d�r bu. K� bununla devr�m- karşısında savunmasız kalmasıymış,
Sonra mı? Sonrası malum; "geceler�
c�ler�n �şkencec�lerden, 12 Eylül
kurban olmayı kabül etmes�ym�ş.
rahat uyuyab�lecekler�" b�r "devr�mkatşller�nden hesap soran eylemlec�l�k" �ç�n akıllı solculukta v�tes
r�n� "mahkum ett�ğ�n�" düşünüyor
K�tapta b�r çok şeye daha değ�nm�ş
büyüteceklerd�. Düzen� �y�den �y�ye
akıllı solculuk. Öyle ya onlar büyük Barış İnce... Kürt sorununa, m�ll�yetAB'c�l�ğe kıracaklar, devr�mc�lerle
düşünüyorlardır... Pek�, öyle olsun. ç�l�k ve şoven�zme, vatanseverl�ğe,
"aynı mahalleden değ�l�z" d�yecekİşkencec�ler�n cezalandırılması
G�r�t göçmenler�ne, mübadele
lerd�. F t�pler�ne-tecr�te karşı
"b�reysel �nt�kam" olsun. O zaman o yılları ve karşılıklı olarak �k� halkın
d�renenler�n yanında değ�l d�ren�ş�n
�şkencec�ler�n "teşk�latlandırılmış
yaşadığı acılara, Kurtuluş savaşı'na,
karşısında, pespaye burjuva b�reyc�z�hn�yet"�ne, yan� "s�stem"e karşı
Yunan ordusundak� �şgal karşıtı
l�ğ�n�n bayrağını dalgalandıracaklarne yapmıştırakıllı solculuğun 90
sosyal�st askerlere, ebeveyn ve
dı.
sonrası "erdeml� düşünce" ler�? B�z çocuk �lk�şk�ler�ne, arkadaşlığa, ben
söyleyel�m : Kocaman b�r HİÇ'd�r bu ve b�z olma meseles�ne... Ama
Bugün mü? Bugün de malum;
sorunun cevabı. K� zaten aks�n�
heps�nde b�,r yüzeysell�k var. K�
CHP'n�n kuyruğunda, halkın faş�zbeklemek akıllı solculuğun doğası- yüzeysell�k b�r sonuç ve sorun
me karşı büyüyen öfkes�n� düzen�ç�
na aykırıdır. Onlar düzene dönerek, elbette ama daha öneml�s�, hemen
sınırlarda tutmak �ç�n seferber
İşkencec�ler�yle beraber aynı
her konudak� çarpıklardır esas
olmuş durumdalar.
düzen�n parçaları olarak yaşamayı
sorun.
seçt�kler� �ç�n "akıllı"dırlar zaten.
En başta da ded�ğ�m�z g�b�, akıllı
Örneğ�n kürt sorunu... B�r halkın
solculuk edeb�yatıyla da halka h�ç
Bunca şey yazıp da doğrudan S.
ukusal kurtuluş mücadeles�, Barış
b�r şey veremez. Halka değ�l
mücadeley� hedef almaması,
İnce'n�n Çel�şk�'s�nde, tıpkı küçük
burjuvaz�ye h�zmet eder. Çel�şk�
mahkum etmeye çalışması elbette- burjuva aydınlarda ve akadem�syenk�tabı da bunu yapıyor baştan
k� düşünülemez. Bunun da gereğ�n� lerde olduğu g�b�, "etn�ksavaş"
sona... Elbette devr�mc� edeb�yat
yapmış Barış İnce. Es geçemezler
olarak tanımlanab�l�yor. Neden-sodoğrudan �deolej�k mücadele �le ve
çünkü her fırsatta s. mücadelen�n
nuç �l�şk�s� yok. sınıfsal bakış yok...
de esas olarak üretkenl�ğ�yle akıllı
yanlışlığını anlatmak ; ne kadar
Dünyaya akıllı solculuğun burjuvaz�
solculukla da mücadeles�n� sürdüreakılandıklarını �spatlamanın , faş�st tarafından bulanıklaştırılmış,
cekt�r. Devr�mc� edeb�yatın b�r
düzende kend�ler�n�n� burjuvaz�ye
ayarlarıyla oynanmış gözlüğüyle
görev� de budur...
kabul ett�reb�lmeler�n�n sürekl� ve
bakıldığında her konuda doğrulartemel koşullarından b�r�d�r.
dan uzaklaşmak kaçınılmazdır
elbette.
"Kaçaklık mücadelem�z�n s�lahlı b�r
evreye geçmes� heyecan ver�c�yd�.
K�m� tanıtımlarda "doksanlı yılların
Zaten nedense her şey�n en heyeson günler�nden bugünün Türk�ca n ver�c� anı s�lahlı evreye geçt�ye's�ne cesur b�r bakış" den�yor
ğ�ndrk� andır. Ama zorun ve ş�ddeÇel�şk� �ç�n. Oysa ne bu var ne de
Kemal KAYALI
t�n nerede başladığı ve ne kadar
ters�. Yan� bugünden o günlere
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